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دليل إىل:

خدمة جمع مخلفات الطعام 
من جانب الرصيف

سواء كنت تقوم بالتسميد ألول مرة، أو كنت محرتفاً متمرساً، سوف 

تحتاج إىل وضع خطة حول كيفية قيام أرستك بجمع فضالت الطعام.

تعرف عىل املزيد حول تجميع فضالت الطعام عىل الرابط

boston.gov/food-waste 



الخطوة 1: ضع خطة
للبدء، نويص مبا ييل:

قُم بتخزين فضالت الطعام يف حاوية املطبخ املضمنة يف مجموعة أدوات بدء 	 
التشغيل عىل طاولة املطبخ، أو تحت حوض املطبخ

احتفظ بالحاوية يف املكان الذي تنتج فيها معظم النفايات القابلة للتحويل إىل 	 
سامد

قُم بإحضار النفايات القابلة للتحويل إىل سامد إىل الخارج يف الحاوية عىل جانب 	 
الرصيف كل يوم وتأكد من تنظيفها بانتظام

حدد مكاناً جيداً لحاوية جانب الرصيف الخاصة بك. ركز عىل سهولة الوصول إليها 	 
والظل والحامية من األمطار والثلوج. سيساعد االعتناء الجيد بحاوية املخلفات يف 

منع الحرشات والروائح الكريهة

تذكر أنك ال تصنع نفايات عضوية أكرث من ذي قبل، فقط تقوم بإرسالها إىل حاوية 
نفايات أخرى. يف الواقع، يؤدي فصل بقايا الطعام إىل منع القاممة من إنتاج الرائحة. 
لذلك، ميكنك إخراج القاممة الخاصة بك يف كثري من األحيان وال تقلق بشأن الرائحة 

الكريهة أو السوائل املتساقطة من القاممة

الخطوة 2: ُقم بتبطني سلة املخلفات الخاصة بك
قُم بتبطني سلة املخلفات الخاصة بك للتأكد من إمكانية إفراغها. ميكنك استخدام 

األكياس الورقية ذات البطانة املزدوجة، أو أكياس قابلة للتحويل إىل أسمدة معتمدة 
من BPI أو CMA أو OK Compost. إذا قمت بتبطني الحاوية الصغرية الخاصة 

باملطبخ ، فلن تحتاج أيضاً إىل تبطني حاوية جانب الرصيف

ال يجوز لك استخدام األكياس البالستيكية لتبطني الحاويات الخاصة بك
Sالخطوة 3: ابدأ يف جمع فضالت الطعام

يف حاوية املخلفات الخاصة بك. هناك قامئة كاملة باملواد املقبولة مضّمنة يف مجموعة 
البداية الخاصة بك. لن يتم جمع الحاويات امللوثة تجنب التلوث من خالل التخلص 

من املواد القابلة للتحويل إىل سامد فقط

الخطوة 4: ضع حاوية املخلفات الخاصة بك يف الخارج ليك يتم جمعها
تأكد من وضع حاوية املخلفات عىل جانب الرصيف وعدم اخفائها بواسطة صناديق 
القاممة واألشجار وما إىل ذلك يف يوم الجمع. لالطالع عىل يوم الجمع الخاص بك، قُم 

.)Trash App( بتنزيل تطبيق



الخطوة 5: أعط نفسك تربيتة تشجيع عىل ظهرك
يؤدي تحويل بقايا الطعام إىل سامد إىل تقليل كمية النفايات املرسلة إىل مكبات 

النفايات. كام أنه يساعد البيئة من خالل إثراء الرتبة وإعطاء النباتات الجديدة مغذيات 
للنمو. اميض قُُدماً!

كرر الخطوات كل أسبوع
إذا كنت بحاجة إىل أي مساعدة أو لديك أيأسئلة، قُم بزيارتنا عىل الرابط

boston.gov/curbside-food-waste

ستُستخدم بقايا طعامك يف صنع سامد غني باملغذيات وطاقة متجددة! سيتم تحويل 
جميع بقايا الطعام التي تم جمعها عىل جانب الرصيف إما إىل سامد عضوي من خالل 

صفائح الريح الدوارة يف ويست بريدجووتر، ماساتشوستس، أو إعادة تدويرها يف 
منشأة )CORe( يف تشارلزتاون.

ملزيد من املعلومات، قُم بزيارتنا عىل الرابط
boston.gov/curbside-food-waste 

ضع بعني االعتبار
 OK أو CMA أو BPI يجب أن تكون العنارص القابلة للتحويل إىل أسمدة معتمدة من
Compost. ال يتم قبول العنارص التي تشري فقط إىل أنها قابل للتحلل الحيوي، أو قابل 

للتحويل إىل أسمدة، أو )astm-6400(. عندما يكون لديك شك، استفرس أو أستبعد 
هذا العنرص!

لعناية بالحاويات وصناديق النفايات
يف مجموعة أدوات عملية جمع بقايا الطعام من جانب الرصيف الخاصة بك، تلقيت 

حاوية للمطبخ، وحاوية لجانب الرصيف، ولفافة من أكياس التبطني القابلة للتحويل إىل 
أسمدة، ومواد تعليمية

أنت مسؤول عن صيانة حاوية مطبخك واالعتناء بها ورشاء بطانات جديدة قابلة 
للتحويل إىل أسمدة

ستساعد الصيانة الجيدة للحاويات وصناديق النفايات عىل التخلص من الروائح أو 
اآلفات غري املرغوب فيها.



• Napkins and paper towels
• Compostable tableware
• Tissues (no bodily fluids)

• Paper towel and toilet 
paper tubes
• Newspaper (for wrapping 
food, recycle otherwise)

• Brown paper bags 
(for lining bins)
• Cardboard pizza boxes 
(stacked under your 
curbside bin)

We accept the following soiled items. Please no chemical or cleaner soil.

GRAINS, PASTA, 
AND BREAD

NON SYNTHETIC 
TEA BAGS

COFFEE GROUNDS 
AND FILTERS

EGGS, EGGSHELLS, 
AND EGG CARTONS

STOVE, GRILL, AND 
FIREPLACE ASH
 Please tie off bag

MEAT AND 
SEAFOOD

Bones, shells, 
and raw meat

COOKING OIL 
AND GREASE 

Put liquid oil in a 
separate sealed 

container on top of bin.

FOOD SOILED 
PAPER AND 

SERVICEWARE

PET FOOD

COOKIES, CAKE, 
AND CANDY

NUT AND 
COCONUT SHELLS

HAIR, FUR, 
AND FEATHERS

HOUSE PLANTS 
AND FLOWERS

PET BEDDING
From rabbits, chickens, 
guinea pigs, hamsters, 

and birds. No dog or cat.

WAX AND 
PARCHMENT PAPER

Unless certified 
compostable

 FRUITS AND
VEGETABLES

Remove stickers

DAIRY
Yogurt, ice cream, 
cheese, and butter

العنارص املقبولة )مبا يف ذلك جميع املواد الغذائية(:

البيض وقرش البيض الحبوب واملعكرونة والخبز

وكرتونات البيض

أكياس شاي غري 

االصطناعية

مساحيق القهوة 

واملرشحات

ورق الشمع وورق الخبيز عىل 

أن يكون معتمداً كامدة قابلة 

للتحويل إىل أسمدة

زيت الطبخ والشحم

ضع الزيت السائل يف حاوية منفصلة 

محكمة الغلق أعىل الحاوية

النباتات املنزلية والزهور

طعام الحيوانات األليفة

نحن نقبل العنارص املتسخة التالية. من فضلك ال تقم بتضمني العنارص املتسخة بالكيامويات أو املنظفات

 أدوات املائدة القابلة للتحويل إىل 	 

سامد

املناديل واملناشف الورقية	 

 )األنسجة )بدون سوائل جسدية	 

لفائف املناشف الورقية وورق 	 

التواليت

الجرائد )املستخدمة يف تغليف املواد 	 

 الغذائية، وإال تتم إعادة تدويرها

األكياس الورقية البنية )لبطانة 	 

الحاويات

علب البيتزا املصنعة من الورق 	 

املقوى )ُقم بتكديسها أسفل حاويتك 

املوجودة عىل جانب الرصيف

الكعيكات والكيك والحلوى املكرسات وقشور 

جوز الهند

الشعر والفراء والريش

اللحوم واملأكوالت 

البحرية الشوك 

والقواقع واللحوم النيئة

ورق تغليف الطعام 

وأدوات تقديم الطعام

رماد موقد الطهي 

وجريل الشواء واملدفأة 

الرجاء ربط الكيس

الفاكهة والخرضوات ُقم 

بإزالة امللصقات

منتجات األلبان

اللنب الزبادي واآليس 

كريم والجنب والزبدة

فرشات الحيوانات األليفة

من األرانب والدجاج وخنازير غينيا 

والهامسرت والطيور. ال تقبل فرشات 

الكالب والقطط



العنارص غري مقبولة:

PRODUCE 
STICKERS

RUBBER 
BANDS, TWIST 

TIES, AND 
STAPLES

MEAL BOX 
INSULATION

PACKING 
PEANUTS

DEAD 
ANIMALS

TAKE OUT 
CONTAINERS 

AND CUPS
Unless certified 

compostable 

CARTONS:
Milk, juice, ice 

cream, broth, and 
soup containers

GRASS CLIPPINGS
Use our Leaf and 

Yard waste pickup 
service instead

CHRISTMAS TREES 
AND WREATHS

Use our Christmas tree 
collections service

USED 
COMPOSTABLE 

DIAPERS

LAUNDRY 
LINT OR DRYER 

SHEETS

MAIL, SHINY 
PAPER, AND 
MAGAZINES

PLASTIC 
AND WAXED 
CARDBOARD

TEXTILES CHEMICALLY 
SOILED MATERIALS 

PET WASTE
Dog or cat waste

SHREDDED 
PAPER

PLASTIC:
Cups, containers, food 
and candy wrapper, 
plastic wrap, etc

PLASTIC BAGS:
Shopping bags, garbage 
bags, produce bags, 
chip bags, etc.

منتجات الكرتون

عبوات الحليب والعصري 

واآليس كريم واملرق والحساء

الحفاضات املستخدمة 

القابلة للتحويل إىل سامد

الورق املمزق

األربطة املطاطية، 

واألربطة امللتوية، 

والدبابيس

ملصقات الخرضوات عزل صندوق الوجبة الستايروفوم الفول 

السوداين

الحيوانات النافقة

املنسوجات املواد املتسخة 

بالكيامويات

نفايات الحيوانات األليفة

نفايات الكالب أو القطط

 الربيد والورق 

الالمع واملجالت
الصناديق البالستيكية 

وتلك املصنوعة من 

الكرتون املكسو بالشمع

نسالة الغسيل أو 

أوراق املجفف

عبوات وأكواب تناول الطعام 

بالخارج إال إذا كانت معتمدة 

وقابلة للتحويل إىل سامد

 قصاصات العشب

استخدم خدمة جمع أوراق 

الشجر ونفايات الحديقة لهذا 

الغرض

أشجار عيد امليالد وأكاليل 

تزيني األبواب استخدم خدمة 

جمع أشجار عيد امليالد لدينا

البالستيك

األكواب، الحاويات، أغلفة 

األغذية والحلويات، األغلفة 

البالستيكية، إلخ

األكياس البالستيكية:

أكياس التسوق، أكياس القاممة، 

أكياس الخرضوات، أكياس رقائق 

البطاطس، إلخ.
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نصائح للعناية بحاوية املطبخ
ضع الحاوية عىل طاولة مطبخك أو تحت الحوض	 
 قُم بتبطني الحاويات بأكياس قابلة للتحويل إىل أسمدة واملعتمدة من BPI أو 	 

OK Compost أو CMA
احتفظ بحاوياتك بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة	 
قُم برش بيكربونات الصوديوم )صودا الخبيز( يف قاع الحاوية	 
قُم بلف اللحوم واألسامك يف جرائد أو أكياس ورقية بنية اللون	 

نصائح للعناية بحاوية جانب الرصيف
أغلق حاوية جانب الرصيف ملنع دخول السوائل والحرشات غري املرغوب فيها	 
أو األكياس الورقية البنية BPI أو CMA أو OK Compostباستخدام األكياس 	 

القابلة للتحويل إىل أسمدة واملعتمدة من إذا مل تقم بتبطني حاوية املطبخ، فقم 
بتبطني حاوية جانب الرصيف

اربط األكياس قبل جمعها	 
احتفظ بحاوياتك بجانب الرصيف بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة	 
قُم بشطف الحاوية بعد جمع النفايات	 

حاويات املطبخ ذات الرائحة الكريهة
للحفاظ عىل حاوية املطبخ من أن يكون لها رائحة ولتجنب جذب الذباب، تأكد من

القيام بتفريغ حاوية املطبخ بشكل متكرر وشطفها بانتظام	 
ميكنك استخدام األكياس الورقية ذات البطانة املزدوجة، أو األكياس املعتمدة 	 

من BPI، أو CMA، أو OK Compost القابلة للتحويل إىل أسمدة. إذا قمت 
بتبطني الحاوية الصغرية الخاصة باملطبخ ، فلن تحتاج أيضاً إىل تبطني حاوية جانب 

الرصيف. ال يجوز لك استخدام األكياس البالستيكية لتبطني الحاويات الخاصة بك.
رش قليل من بيكربونات الصوديوم ) صودا الخبيز( يف قاع الحاوية	 
 إذا كانت لديك مساحة كافية، فكر يف االحتفاظ ببقايا	 

  الطعام يف الفريزر



حاويات جانب الرصيف ذات الرائحة الكريهة
إذا كنت تعاين من روائح كريهة وظهور ديدان، فتأكد من القيام مبا ييل

شطف الحاوية بعد جمع النفايات	 
 التبكني املزدوج للحاوية بأكياس قابلة للتحويل إىل سامد أو أكياس	 

 ورقية بنية.
بقليل من بيكربونات الصوديوم )صودا الخبيز(. سيساعد ذلك عىل امتصاص أي 	 

سائل كريه الرائحة
احتفظ بالحاوية بعيداً عن أشعة الشمس يف مكان بارد وجاف	 

الحيوانات
حاوية جانب الرصيف الخاص بك ال تغلق بإحكام، لكن القوارض قد تكون قادرة عىل 

فتحها. إلبعاد الحيوانات والقوارض، ميكنك تقوية الغطاء بحزام إضايف. توجد أقفال 
ألغطية حاويات القاممة العامة تباع عرب اإلنرتنت، أو ميكنك استخدام سلك مطاطي. 
حاول رش القليل من مسحوق الفلفل الحار عىل غطاء الحاوية، فمعظم الحيوانات 

والقوارض ال تحب تلك الرائحة

خدمة العمالء
إذا كانت لديك أية أسئلة أو طلبات للخدمة، يرجى االتصال بفريق دعم مؤسسة 

)Garbage to Garden( عىل رقم الهاتف 617-977-4547. متاح يف أي وقت من 
info@ اإلثنني إىل الجمعة بني الساعة 8:30 صباحاً و4 مساًء ، أو عرب الربيد اإللكرتوين

garbagetogarden.org



Boston's Curbside Food Waste Collection is 
provided in partnership with Save That Stuff, Inc, 
and Garbage to Garden, Inc. To learn more about 
Save that Stuff, Inc, and Garbage to Garden, Inc, 
visit boston.gov/curbside-food-waste
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يتم توفري عمليات جمع نفايات الطعام يف بوسطن بالرشاكة مع مؤسستي 

Save That Stuff, Inc وGarbage to Garden, Inc. ملعرفة املزيد حول 

Save that Stuff, Inc و Garbage to Garden, Inc ، قُم بزيارة الرابط 
boston.gov/curbside-food-waste


